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SECCIO OFICIAL

SESSIO CIENTIFICA DEL 7 DE JUNY DE 1923

Presiclc'neia del Sr. Domenec PAI.FT i BARBA

President

A les 19 i anlb assistencia dels senyors AGUILAR-A.MAT, BATALLER, Bo-
TEY, (IUERIN, MAS DC XAXARS, SALA 1 ZARIQUIEY ALVAREZ (Secretari) el se-
nyor President obra la sessi6.

S6r. admesos els dos Inembres presentats en la sessi6 anterior Se-
nyors:

En Alexandre TORRES i MkNGUEZ, Apotecari, Sant Ramon 2, qui es
dedica a .llalacologia especialment Pulmonats Geofils despullats pre-
sentat pels senyors AGI ILAR-AMAT, BOFILI. i POCH, CODINA;

I el litre. Sr. RECTOR del Seminari de Palma de Mallorca presentat
pels senyors GARCIAS, BATALLER, MAS DE XAXARS.

Es Ile,geix Ina comunicaci6 del Dr. FAURA i SANS en quina li plau as-
sahentar-nos que Ilesta la placa en homenatge a la memoria del Dr. AL-
MERA que s'ha costejat pels membres de la INSTITUcl6 i d'altres corpora-
tions, se'n dongui compte en la sessi6 d'avui al objecte de fixar una data
per I'acte d'entrega a la Cititat; a Esser possible en aquest mateix mes
de juny. Per a determinar sobre aquest assumpte s'acorda que es reuni-
ra la conlissi6 corresponent en la proxima setmana.

El Sr. PALEr entrega una publicaci6 seva sobre «Notes geologiques,
Sant Llorens del Munt (Terrassa)» com donatiu per a le Biblioteca social,
repartint-se adhue exemplars als senyors presents.



INSliluclu CATAI.AN.A D'HIS16RIA NATI RAI.
90

El Dega de la Facultat de Medicina convidu a visitar durant aquest

ales la Exposici6 de treballs anatomies executats pels aluntnes del pri-

mer i segon curs de Tecnica anatOntica sots la direccib del inembre En

J. VAZQUEZ.

CO>i11N ICA CIO NS VERB A LS :

fiparicio dun mete) rit . -Fis membres senyors 13AI'ALI FR i BOTEV co-

nntniquen que el dia 31 de maig a les 20 It. 25 in. des de la carretera que

va de la Pobla de Lillet a Capdevanol, prop de la priniera poblaci6 (pro-

vincia de Barcelona), observaren I'aparici6 d'un mete6rit en front de la

constel'Iaci6 de la Ossa Menor que va seguir en direccib N. E. desapa-

reixent seas fer cap explosi6 i deixant una Ilea estela Iluininosa que des-

apureguc rapidament.

Era do color blanca molt brillant amb irisacions verd blavoses.

Jaciment al Vallt s (prov. de Barcelona) de Bulimus gerunden-

sis associat a un Melanopsis .-En absencia del s, nyor CUDIN,\ (]Ile tellia

I'encilrreg de Dilutor el senyor Secretari coniunica la segiient nota del

P. J. SoI.A, Sch. P. A la primaria del a Big vaig fer una excursi6 al Mas

les Solanes, Fonoll, Sant Sebastia de Montmajor, Catafalch i Castellar,

quan a tres quarts de Sant Feliu de Codines, en el punt on ternienegen

les Solanes amb les Peces del Sastre i en mig dun amassat de petits

ronyons calcics i d'argiles roger travessades per Ilits prims de calissa,

terrenys pertanyents a I'eoccn inferior, In trobi no sols el Bu/imus ge-

rrrmlensis en abundancia, per Esser el primer cop que s'hi collia, sin6

tambe iota vintena de J/clanopsis, afins dels de Rilly, que En LI. M. Vi

DAI. descobrf a Espinalbet, i que no apareixen pas en cap altre jacinient

de Bulimus del Valles, tals com Aiguafreda, Rielis, l'Obaga del Farell,

el Serrat dels Cargols de Sant Sebastia de Montmajor, Mas Olivet de

Castellar, in taatpoc en el que vaig descobrir el mateix dia en la Masia de

can Padre de Sant Feliu del Rec6, i que es el que queda mes a prop del

Sant Llorenc del Munt.

Zroballa d ' una varietat fosca del Chrysophanus dorilis Hufn.

(Lrr. I.v^ :r:NU^.-rJ. 1:1 senyor Secretari dona compte de Ia segiient cotuu-

nicaci6 del nienibre senyor O. C. Rosser: Entre ]as C/trrsop/rants tlori/is

Hufn. cazadas en Ini excursi6n a los Pirineos Central-?s de Cataluna, se

encuentra, segiin las obras de Seitz Y SITLIeR, una ^. v. orienlalis Stgr.

la coal es del misnio color obscuro cotno el o'. La caze en el camino que.

conduce de Espot al lago de la Peguera (unos 1700 in. prov. de Lerida)

SEIFZ cita tambien una ^ obscura, ab. obscurior.

Probablemente el nombre dado por STAUDINOER v. orientalis, tendril

sit origen por liabersela encontrado en Asia Menor pasta el Altai.
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Sewn BURCE ( Faune Francaise , p. 130) esta especie varfa bastante,
sobre todo la Y tanto por In talla ( algunas no alcanzan mss que 25 mili-
metros ) como por el tamano de las manchas negras, algunas veces con-
fluentes , el poseia Y^ que eran enteramente obscuras por encima.

Adjunta la Y v. orientalis amb altres tipus.

TRF.BALI. ORIGINAL: Germs J. JORDA. Contribuci6 al coneixement dels
Colebpters de les Balears , Formes inedites. 11.

I serfs rues assumptes de que tractar s'aixeca la sessi6 a les 19'45.

Contribucib a la Flora Balear

VI

Plantes dels voltants d'Arta i Capdepera
per

En Llorens GARCIAS FONT

Deia BIANOR (a. C. s.) que la Flora d'En BARCEL6 i Co..++ms no contenia
la descripci6 de totes les plantes que es troben en aquesta illa i donava
nun llista de 143, especies i varietats, entre les quals n'hi ha que, per
vivre i creixer amb abundancia en els punts que recorregue aquell
distingit botanic, demostren lo incomplet del seu estudi, degut segura-
ment a la fulta de temps disponible per aquella casts de treball.

En les meves notes interiors, lie anotades tines trenta especies que
no s'nnomeuen en dita flora, ni per BIANOR, a les quals, avid, puc afegir-
ne una altra trentena que, veneu a eni iquir In nostra contrihucio.

He de fer particular esmeut, de les moltes especies rares que viuen
en la rostra comarca, uses en quantitat relativament abundant, altres li-
mitades a una area molt petits.

Aquesta varietat, ens demostra lo incommensurable que es ('estudi
de In Naturalesa, In immensitat de I'obra del Creador.

I quant entrant dins I'essencia de les coses, les sorpreses agradables
se succeeixen ainh roes fregiiencia i On a caraniulls les qui, per la ieva
mateixa senzillesa mantenen continuament tesa la nostra admiraci6.


